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 Předložená práce je věnována prvnímu zmapování psychologických souvislostí používání 

akronymů žáky základních a středních škol se zaměřením na jejich porozumění a způsoby jejich 

používání a je proto dobře využitelná zvláště v pedagogice a pedagogicko-psychologickém 

poradenství. Díky aktuálnosti stále častějšího využívání akronymů v běžné komunikaci dospívajících se 

navíc jedná o zcela ojedinělou práci v naší a Sloveské republice. 

 

 Práce je tradičně členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretickou část tvoří tři dále 

členěné na sebe navazující kapitoly, které dostatečně podrobně a strukturovaně popisují nejdůležitější 

aspekty akronymů a způsoby jejich použití v komunikaci dospívajících. Veškerá svá teoretická 

východiska autorka řádně dokládá odkazy na relevantní současné, vesměs zahraniční výzkumy. 

Autorka navíc přiléhavě kriticky posuzuje tyto zahraniční studie a vybírá z nich nejdůležitější výsledky, 

které tvoří jádro jejího výzkumu. Domnívám se, že se autorce podařilo danou problematiku velice 

kvalitně a podrobně zmapovat a zvláště pozitivně oceňuji plynulost jednotlivých kapitol. 

 

 Empirická část přináší ucelené a dobře zpracované výsledky dvoustupňového dotazníkového 

šetření mezi 85 žáky základních a středních škol z Nitry a jeho okolí na Slovensku ve věku 10 až 20 

let. Výzkumné cíle jsou stanoveny přiměřeně a v souladu s tématem práce, metody sběru dat i 

způsob výběru výzkumného souboru jsou v souladu se zvolenou výzkumnou strategií a stanovenými 

výzkumnými cíli. Velice kladně hodnotím především autorčinu pečlivou přípravu dotazníků a jejich 

dobře promyšlené dvoufázové zadávání. Autorka přes složitost tohoto výzkumného designu dokázala 

výsledky strukturovaně a přehledně shrnout i za pomocí přehledných tabulek a grafů. Současně 

oceňuji autorčin nadhled a podrobnou interpretaci výsledků a jejich kritické zhodnocení v diskusi, 

které nepostrádají ani úvahy nad dalšími možnostmi zkoumání dané problematiky. 

 

Seznam použité literatury je standardní a je v souladu se zvolenou normou APA. 

 



 Při obhajobě této práce bych se ráda zeptala, které skupiny žáků považuje autorka za vhodné 

pro longitudinální zkoumání způsobů používání akronymů. 

 

 

 Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky standardně kladené na DP a 

vřele ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou "výborně"(1). 
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